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فاطم لضایی؛ اراه لاانشناهی ،شانشکده
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دریافت مقاله1991/9/1 :

چکیده
زمینه و هدف  :مدل هایشناختیمعتقدندکه شهناخب ه تهسلسه ه  مراتبهی
هازمانیافت   اهبطسلیک طرحساله ههاینا ههازاالازطریهپدهرشازنشهناختی
هطحی،لفتاللاتحبتأثیرقرالمی شهند.هدفاینمطالع تعییننقه ااههط  ای
شناخبناکالآمد ینطرحساله هایناهازاال اا لی ااهساسفکری -عم ی سش.
روش بررسی:آزمسشنیهایایندژاه مقطعی-تستهییی055،نیهرازکالکنهانشهرکب
فسالشخسزهتان سشندک  لاننمسن ایریتصاشفیچندمرح ای،انتخها شهدند .شل
اینمطالع ،دره نام یاهساسفکری-عم هی ،)OCI-Rدرهه نامه ی االههای
اهساهیشلحیط یشناخب ،)OBQ-44مقیاسنگرنناکالآمد ،)DASفهر کستهاه
05هسالیدره نام یطرحهسالهههاییانه ادرهه نامه یافکهالخسشآینهدمنیهی
)NATاهتیاشهشد.شاشهها هاآزمهسنههایآمهالیهمب هتگیدیرههسنامعاشله ههازی
افزالههایSPSS90اAMOS90مهسلشتززیه اتح یهرقهرال
هاختالی اهی ینر  
ارفب .
یافتهها:نتایجنشانشاشک مدلدیشنهاشی ه خهس ی هرازنشهدهاههب.شلایهنمهدل،
طرحساله هایناهازاالاالی اشناخبناکالآمداثرم تقیمامعناشا لی ر اههساس
فکههری -عم ههی شاشههتند   )P >5 /559اشههناخبناکالآمههد ه طههسلمعنههاشالی ههین
یکهرش - 5/19
طرحساله هایناهازاالاالی ااههساسفکهری -عم هی میهانزیاهر 
 . )CI=5/91
ن ت یجه گیری  :اینمطالع نشانشاشک طرحساله هاینا هازاالاالی   ،درشازنههطحی
شناختیلاهدایبمی کند .نا راین،دیشنهاشمی شسششلشلماناهساسفکری -عم ی
رطرحساله هایناهازاالاالی اشناخبناکالآمدتسج شسش.

کلید واژگان :طرحساله هایناهازاالاالی ،شناخبناکالآمد،اهساسفکری -عم ی.

دریافت مقالۀ اصالحشده1991/12/02 :
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مقدمه
اخهتللاههساسفکهری -عم هی  obsessive-
، )compulsive disorderیکاختللاضطرا یناتسان

تداینیکمدلطرحسالهای اشهناختی هرایاخهتلل
اهساس فکریفکریعم ی  شاچندانمی شسش .

کنندهاهبک خصیص  یات یآناجسشاهساس های

طرحساله عنسانیکچالچس هازمانیتعریف

ف کری  افکال،ایده هها،تصهاایراتکانه  ههایمهزاحم  ،

می شسندک ازطریپآن،افراشاح اهاسشهانشل هاله

نامناهباتکرالی) ااجبالهایمکرلاشدیدیاهب

زندایلامی هازند.طرحساله هامانندعدهیشلزندای

ک لنجاعذا قا رملحظ  ایلا هرایفهرش ه  هال

شخصیافراشعمرمی کنندالانهاییلاک افراشاز

می آالند.ایناهساس هایااجبالها،هبباتلفاقهب

طریههپآن  ،تزههال لاتی ههیرمههی کننههد،هه ازمان شهههی

می شسندااختلل رج ت  ایشللاندمعمسلییاطبیعی

می کننداامرازهنشانشاشهشدهک طرحسالههانقه 

زندای،کالکرششغ ی،فعالیب هایمعمسلاجتماعی،یا

مهمیشلفرایندشکرایهری    OCDشال نه د .) 9یانه 

لاا طفرشا یزاشمی کنند .یمالمبتل اختللاهساس

  )Youngاهمکهههالان  ) 0زیهههر

مزمسعههه  ایاز

فکری  -عم یممکناهبفقطاهساسفکری،عم یا

طرحههساله هههالادیشههنهاشمههی کننههدکه طرحههساله هههای

یاهرشای  آن هالا ،اهمشاشت  اشد . )9

ناههازاالاالیه   ، )Early Maladaptive Schemas

شلطیهال هایاخیرایناختلل،تسج زیاشیلا

نامیدهمی شسند.طرحساله هه ایناههازاالاالیه ،اهاهها

خسشج بکرشهامسضسعمطالعهاسمتعهدشیقهرال

مضمسن هایت سیحیاناهشیاله تندک تسههطافهراش

ارفت اهب.ع بات یاینتسج لامی تسان افزای 

حیظمی شسندا ه عنهسانیهکالگهس هرایدهرشازن

شیسعایناختللطیه  شه  یاذشت ن ببشاش  . )2

تزال  کالمی لانهد.شلنتیزه شلهرتاههرزنهدای

تاقبرازشه ی ، 9095اختللاهساسفکری  -عم هی،

ا ترنمی یا ندالفتالها،افکال،اح اهاسالاا هط

اختللیناشلشناخت می شدک  شلمانمقاا اههبا

اهایرمرش لاتعیینمیکننه د .اهاهها طرحهساله ههای

همهینشلیهر،مطالعه  یکنتهرلشهده  شلمهسلشایهن

ناهههازاالاالیهه  ،ازنمههایی هههایمعتبههریازتزههال 

اختلل،اجسشنداشباما شلحالحاضهرایهناخهتلل

ناخسشایندشالانکهسشکیه هتند ،ه ایهنخهاطرکه 

چهالمینشل یرمراجع  لاانپزشک،معرفیشدهاهب

طرحسالههایناهازاالاالی شلشالاناالی ی  زندای

  )1تاجاییک  25تا  65شلتهدازجمعیهب غیر هالینی،

ایزاشمیشسند،عهاشی،انکالنادهذیرا هیالانعطهاف

میکنند،اینلقهمشلمیهان
اجسش افکال اهساهی لا ازالن 

نادذیرندااغ بخسشانگالهاشیدااهفرششل اله یشنیا

میلههد  )0،1ا ه نظهر
جمعیب الینیتا01شلتدهم 

لامشخصمیک نند   .حتیزمانیک شهساهدی هرایلش

World Health

طرحساله هاالای شهسش ،هیالیازافهرا ش   ،اطلعهاسلا

 )Organizationشهمینع هبنهاتسانیا ههب  .)6ه 

تحریفمی کنندتااعتبا لِطرحسالههایناهازاالاالیه 

همینشلیرنیازاهبتا رایتبییناشلمانایناختلل  ،

لاتأییدکنند .) 0اینطرحساله ها عدازفعالشدنشل

دژاه  هایزیاشیانزا ارشش.همچنینازآن جهاکه 

هطحلفتالیاشناختی ظاهرمی ارشندااحتمالا تلء

شلمدل هازیایناختلل   ،کمتر فرایند طرحساله های

مهی شهنهد .) 0شل

ههههازمانجههههانی هداشهههب 

ناهازاالاالیه ا  شهناخبتسجه شهدهاههب   ،اهمیهب

 اختلللاانشهنا ختیلاافهزای

نشانشاشهاندک شلاختللاهساس

همینلاهتا،دژاه ها
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فکههری–عم ههی،طرحههسالههههایلهاشههدای،نقص/شههر ،

مرتکباشتباهشسند،نتیز ایریشلبخساهیافسلیشاشهت 

شک با یکیایتی ،خس یعلئمایهناخهتلللادهی 

اشههند ،ه مسضههسعاسشههاوا ههر  دهنههدا االهههای

ینیمیکنند .)9همچنیننتهایجدهژاه کهیم )Kimا


اهساهیدیداکنند .اینشناخبناکالآمد  ،اعثمیشسشفرش

همکالان )0نشانشاشک طرحهسالهههایناههازاالشهر ،

لایداشهایاذشت احهال،معهانیمنیهین هببشههدا

انزاایاجتماعیاشک ب،شل یمالاناهساهین هبب ه 

شل اله یآینده ،دی  ینیهایمللآالکند  .)91نها راین،

افراش هنزال طسلمعناشالی یشتره تند.شلایندهژاه 

شناخبناکالآمد ،هینطرحهسالهههایناههازاالاOCD

همچنینشاطرحسالهیآهیبدذیرین هبب ه  یمهالیا

ااهط اریمیکند.شلاینلاهتا،مطالعهاسزیهاشی،نقه 

خسشِتحسلنایافت ،علئم یمالیاهساسفکهری-عم هیلا

م تقیمشناخبناکالآمدلاشلاهساسفکری-عم یتأییهد

دی  ینیکرشند.یافت ایک النچر )Lochnerاهمکالان

کرشهاند .رایمثال،هزل )Hezelاهمکهالان )90نشهان

)95اآتالی )Atalayاهمکهالان )99آنلانشهانشاشه

شاشندکه شهناخبناکالآمهد ه طهسلمعنهاشالیOCDلا

سشند .شلایهنلاههتا،اهسشلزی اهمکهالان )92شلیهک

دی  ینیمیکنهد.آلبهرس )Albertاهمکهالان )96نیهز

یع هی-مقای ه ای هها یمههالانمبهتل ه اخههتلل
مطالعه  

ازالنکرشنهدکه شهناخبناکالآمهد ه ایهژه االههای

اهساسفکری-عم یاافراش هنزال ،نشانشاشندکه تمها 

اهساهی)شلا تلء  اهساس فکری-عم ینقه اهاههی

لاراهاهساسفکری-عم ی

طرحسالههایناهازاالاالی ش

شالش.علاه راین،هایردژاه هها نیهز نشهانشاشهانهدکه 

ازافراش هنزال طسلمعناشالی االتراهب.امهاتمها ایهن

شناخبناکالآمد،اثرم تقیمی رOCDشالش  .)99-25

مطالعاسفقطاثرم تقیمطرحسالهههایناههازاالاالیه  هر

اماکمترمطالع ای شلقالبیکمطالعه یمعاشله ی

اهساهیلا رلهیکرشهاندشلحالیک طرحسالهها،یکاثر

هاختالی   ،رلهیاثرغیرم تقیمطرحهسالهناههازاال از

غیرم تقیم ازطریپشناخبناکالآمد)نیزشالندکه مهسلش

طریپشناخبناکالآمد) رOCDدرشاخت اههب.فقهطشل

اغماضاینمطالعاسقرالارفت اهب  .


یکمطالع یمشا ،ل یعیاهمکالان )29نشانشاشندک 

 شلنظریاسشناختیطرحساله  ،عمیپ تهرین هه طح 

االهای نیاشینازطریپااهط اریشناخبناکالآمدمنزر

لاان شناختیت قی میشسش ک شلهطسحمخت ف  ،منزر

میارشش .نها راین،ههدفاهاههیایهنمطالعه ،
اهساس 

ا ترن االهایاهساهی،نگرن  هایناکالآ مهدا

تههداینیههکمههدلطرحههسالهایاشههناختی ههرایOCD

افکالخسشآیندمنیی شناخبناکالآمد)مهیاهرش ش  .ه 

می اشداشلاینلاهتا،دژاه حاضرشلتدشداهخگسیی

عبههال سشیگههراقتههیطرحههسالهشههکرارفههب ،فر آ ینههد

هئسالزیراهب:آیامهدلطرحهسالهایاشهناختی هرای

شناختی افراش    ،اهی ی آنههدایبمهی شهسشتها ه 

تبییناختللاهساسفکهری-عم هی شهکر)9از هرازن

اختلللاان شناختیمبتلارش ن د   . )91یعنیطرحساله

مط س ی رخسلشالاهب؟ 

اعثمیشسش ،افراشهنگا نتیز ایریازتزر یاس-شهان
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شکل :1مدل پیشنهادی وسواس فکری-عملی

روش بررسی
دژاه

حاضر  ،یک مطالع ی مقطعی  -تستییی

دین منظسل  ،ا تدا  از میان  خ

های مخت ف

" فسالشهازی" ا

می اشد .جامع ی  آمالی   ،شامرک ی ی  کالکنانشرکب

شرکب فسالش خسزهتان  2خ

فسالش خسزهتان    95955نیر)  سشند ک شل هال 9100

" تعمیراسانگهدالی"  طسلتصاشفیانتخا شدندا

مشغسل کال سشند.ازاینجامع ی آمالی  655  ،نیر

هپس طسلتصاشفیازهر خ

  1ااحدانتخا شده

الاننمسن  ایری تصاشفیچندمرح ای ا راهاس

ا از هر ااحد تعداش    955انتخا ارشید  جمعا 655

شدند .کلین

 نام  ها  

ملک های الاش ا خراج  ،انتخا

Kline؛   ) 22رای مطالعاتی ک از لان معاشل ی

نیر)  .عد از انتخا
تسلساراه یدخ

آزمسشنی ها ،دره

ارشیداشرکب کننداانشلمدس

هاختالی  اهت یاشه میکنند قاعده ی  هرانگشتی زیر لا

زمان    05شقیق   دره

رای انتخا نمسن دیشنهاش کرشه اهب :حداقر حزم

درهشنام   09،درهشنام  ع باین  ک کامردرنشده

نمسن  رایهردالامترمحاهب شده را ر ا، 0ن بب95

سشند ،کنال اذاشت شدند ا تعداش نمسن    090نیر

 9مناهب تران بب  9  25ا یشترمط س ق مداش

تق یر یافب .ملک های الاش عبالس  سشند از  :کالمند

حاضر    21دالامتر

شرکب فسالش خسزهتان  ،درکرشن فر لضایب  آااهان ،

مشاهدهشده  ،اجسششالشتقر یباازن بب9   25کلین

شاشتن حداقر مدلک هیکر  .ملک های خراج نیز

می شسش .از آن  جا ک شل دژاه
)22اهتیاشهشد .

 نام  ها لا در کرشند .از 655

عبالس  سشند از  :شاشتن  یمالی های ج مانی ا هساش
زیرهیکر.هپسشاشه ها ا ا هتیاشهازآزمسن هایآمالی
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همب تگیدیرهسناتح یرمعاشل یهاخ تالیازطریپ

مقیاس   5/00رآالش ارشید .همچنین خدایالی فرش ا

ن خ  SPSS 90ا   AMOSمسلش تززی ا تح یر

همکالان   )21لاایی همگرای آن لا  ا هیاه ی ااهسس

قرالارفب  .شلمطالع ی حاضر رایجمعآالی  شاشه ها

اجبالی ماشزلی ،مقیاس اهساس فکری-عم ی ا مقیاس

ازا زال هایزیراهتیاشهشد .

فکری-عمریر راان ترتیب5/05،5/12ا 5/02رآالش

-9پرسش نامه ی جمعیت شناختی  :یک دره 
نام ی  محقپهاخت  سشک هن،جنس،هطحتحصیلس
ااضعیبتأهرلامسلشهنز قرالمیشاش .

کرشند .
-1فرم کوتاه  92سوالیپرسشنامه ی طرحوارههای
یانگ :این دره نام ،شالای05ماشهاهبک 90حیط از

 -2پرسشنامه ی وسواس فکری – عملیی OCI-

طرحاالههایناهازاالاالی ازقبیهرمحرامیهبهیزهانی،

 :)Rایندره نام یخسشهنزی،شالای90ماشهاهبکه 

لهاشههدای /ههیثبههاتی ،ههیاعتمههاشی /ههدلفتالی،انههزاای

علئم OCDلامیهنزند.ن خ ی ازنگریشده،شامر6

اجتماعی /یگههانگی،نقص/شههر ،شک ههبشلدیشههرفب،

زیرمقیاساهبک هریک طسلم هاای1مهاشهشالششل

اا تگی /یکیایتی،آهیبدذیرین بب ضرلا یمهالی،

ایندره نام ،ازداهخشهنداانخساهت شدهاهبتها ها

خسشتحسلنیافت ،اطاعب،ایثال فداکالی) ،ازشالیهیزانی،

انتخهها یکههیازازین ه ه ها،مسافقههبخههسشلا ههامیههزان

معیالهههایهههخبایرانه ،اهههتحقاب ههسشن /رتریشاشههتن،

نالاحتیایک هریکازعبالسها رایآنههاشلیهکمهاه

خسیشتندالی/خسشانضباطیناکهافی،تح هین/ج بتسجه ،

اذشت ایزاشکرشهشلیهکمقیهاس0شلجه ای =5ههیج

نگرانی /د ینی،خسش -تنبیهیلااندازهمیایرش.هرآیهتم ه 

اقبتا =1ی ازحد)اعل کنند.نمرهیک هیتهیرتها

اهی مقیاسشلج  ندی6تایینمرهاذالیمیشهسش =9

92انمراس االتر،نشانشهندهیارای  یشتر اههساس

کاملغ ط=6کاملشلهب).هرمقیاسشالای0ماشهاههب

فکری-عم یمی اشد.تی یرنمراسایندرهه نامه  ه 

ک یک طرحاالهی ناهازاالاالی لااندازهمیایرش.شامنه 

تسلسزیراهب :نمرهی هین5تها:21میهزانلفتالههای

ینمراسهرمقیاس ین0تا15می اشد،ک نمرهی اال،

اهساهی-اجبالیداییناهب21 .تا:16میهزانلفتالههای

حهاکیازمیهزان هاالیطهرحاالهههایناههازاالاالیه شل

اهساهههی-اجبههالیمتسهههطاهههب .ههاالتراز:16میههزان

آزمسشنیهاهب.شلاینمطالع ،ازایهندرهه نامه  هرای

لفتالهایاهساهی-اجبالی االاهب.

هههنز طرحههسالههههایلهاشههدای /یثبههاتی،انههزاای

ن خ ی انگ ی ی آن از لاایی ا دایای مط س ی

اجتماعی /یگانگی،نقص/شر ،شک بشلدیشرفب،آههیب

رخسلشال اهب   .)21ضریب آلیای کرانباو  OCI-Rشل

دذیرین بب ضرلا یمالیاخسشتحسلنیافته اههتیاه

ن خ ی فالهی  رای کر مقیاس  را ر  ا   ،5/00رای

ارشید،چسندیشین یدژاهشی،نق اینش طرحسالهشل

زیرمقیاس االهی  ،5/66زیرمقیاس نظم  ،5/60زیرمقیاس

اهساسلا الزشان ت اند .)92،95،0،9

اهساس فکری،5/92زیرمقیاسش تشس،5/60زیرمقیاس

یان   )Youngا همکالان  نقر از  )20اعتبال

انباشب 5/61ازیرمقیاسخنثیهازی  5/05شهبآمده

این دره

نام لا  ا اهتیاشه از لان هم انی شلانی ا

اهب .همچنین اعتبال  ازآزمایی آن  ا محاهب ی ضریب

ازآزمایی ترتیب 5/00ا)5/09ازالنکرشند.همچنین

همب تگی اهپیرمن -رآان  رای اراه  OCDین  5/91تا

شلایرانیسهیی )20اعتبالایندره نام لا ااهتیاشهاز

5/09ا رایاراهغیر الینی ین5/09تا5/69محاهب شده

شالانآلیایکرانباواشانیم کرشنشلکرنمسن   ،

اهب   .)21شل این مطالع نیز آلیای کرانباو  رای کر

ترتیب   5/09ا  ،)5/06شل شختران   5/09ا  )5/01ا شل
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لااییهازهایآن

د ران  5/01ا )5/09شهبآالشند .

ترتیب رایعامهرعمهسمی،5/02کمهال ط بهی ا قطعیهب

شل ایران تایید شده ا لاایی همگرای آن  ا ا زالهای

،5/00اح اس م هئسلیب ا الزیها ی خطهر ا تهدیهد،5/06

اندازهایریشلماندایلاانشناختی،عاطی مثببامنیی،


اهمیهب ا کنتهرل افکهال5/01اانزها  کامهر امهسل5/05

اعتماش نیس،آهیبدذیریشناختی راینشانگاناختلل

ازالنارشیدهاهب.همچنهینآلیهایکرانبهاو هرایکهر

اف رشای ا اختلل شخصیب نیز مسلش تأیید قرال ارفت 

مقیاس 5/09اشامن ی همب هتگی هینههساالس 5/29تها

حاضر نیز آلیای کرانباو  رای

 5/02شهبآمدهاهب  .)29علاه،لااییهمگراییاین

مقیاسهای لهاشدای  ،5/69انزاا  ،5/69نقص ،5/99

زیر

درهشنام  ادره نام ی اهساس فکری -عم هی مهاشزلی

شک ب  ،5/60آهیبدذیری  ضرل  5/91ا  رای خسش

،5/09دره نام یاهساس فکری -عم ی فسآ5/05ا ا

تحسلنیافت  5/62شهبآمد.همچنین رایکرش زیر

مقیاساضطرا ااف رشای هک ه ترتیهب5/19ا5/10

مقیاس 5/09رآالشارشید .

ازالنشدهاههب .)29شلمطالعه یحاضهرازنمهرهی

اهب   .)20شل دژاه

-9پرسش نامه ی باورهای وسواسیی در حیطیه ی
شناخت  :)OBQ-44ایندره نام شهامر11درهه 

ک یایندره نام اهتیاشهشداآلیایکرانباو هرایکهر
مقیاس 5/01رآالشارشید .

می اشدک تسهطکالاراهشناخباهساسفکری-عم هی

-1مقیاس نگرش ناکارآمد  :)DASایندره نام 

Obsessive Compulsive Cognitions Working

تحریفههای شهناختیلا مهیههنزدکه عبهالساههباز

)Groupشلهال2551ههاخت شهدهاههب.تغییهرمیهزان

خسشهرزنشی،شلماندای،ناامیدیااشتغالذهنی اخطهرا

تعداشدره هااتداینآن اهی یاهراهمتخصصهان

عبالسمی اشدک شل

اتیاقاس د.ایندره نام شالای15

کالاراههاختالهایاهساسفکری -عم یتسلسارفته 

طیفهیبشلج ایلیکرساز 9کاملمخالیم)تا 9کامل

اهب.دره نام یحاضر،ا عاش یمالیزایهیشلحیطه ی

مسافقم)شلج  ندیمیشسش.شامن ینمراسهرداهخشهنده

شناخبلاشل یمالاناهساسفکری-عم یمسلشالزیها ی

از15تا205متغیرمی اشد.هرچ نمراس یشتر اشد،نشان

اتشخیصقرالمیشهد.ازداههخشهنهدهشلخساههبمهی

شهندهی تحرییاسشناختی یشتراهب.شلایندره نام 

شسش،میزانمسافقبیامخالیبخسشلا اهرکدا ازازینه 

هههههئساالس19،10،15،20،21،99،92،6،2ا 15هه ه 

ها ه تهسلسلتبه  نهدیشهدهلایمقیهاس9شلجه ای

مههیشههسند.اایههزمن
اههذالی 

تههسلسمعکههسسنمههره

لیکرس،از 9کاملمخالیم)تها 9کهاملمهسفقم)انتخها 

)Weissmanاهمکههالان )20دایههاییآنلاازطریههپ

کند.شامن ینمراساز11تا150دراکندایشالش.ن هخ ی

آلیایکرانباو5/02الااییآنلا5/90ازالنکرشهانهد.

ات یآنازلااییادایاییمط س ی رخسلشالاهب  .)26

شلایراننیز،میزاندایاییآنازطریپآلیایکرانبهاو هیال

ن خ یفالهیآن،شالایشه زیهرمقیهاسعامهر

االیعنی5/01اهزالنارشیهدهاههب.ههمچنهینلاایهی

عمسمی،کمال ط بی ا قطعیب،اح اس م ئسلیب ا الزیا ی

همزمانآن اافکال نیاشین،افکال ینا ینی،اافکالخسشآیند

خطر ا تهدید،اهمیب ا کنترل افکالاانزها  کامهر اههب.

تأییدلهیدهاهب .)29شلمطالع یحاضر،ازنمهرهی

شلاناراهی رای مقیاس کر شل طهی

همچنین،همب تگی

ک یایندره نام اهتیاشهشداآلیهایکرانبهاوآن5/09

شا مقطع زمانی90ا15لازه 5/09،شهب آمهدهاههب.

شهبآمد .

مقدالاین ضریب رای هریهک از مقیهاسههای فرعهی ،ه 
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-1پرسش نامه ی افکار خودآیند منفی :)ATQ

ضریب آلیای  5/09ا  ا لان آزمسن  -ازآزمسن 5/00

رای الزیا ی فرااانی اظهالاس منیی خسشآیند امیزاناعتقاش

ازالنارشیدهاهب .)20همچنین ،شل دژاهشی ک شل

آن هاهسلسن   )Hollonاهمکالان  )20درهشنام ی

ایران انزا شدهلااییهمگرای یننمراس این مقیاس ا

افکالخسشآیندمنییلاهاخت اند.ایندره نام 15هئسال

میزان اف رشای شل نمسن ی االی ی شرکب کننداان

شالشک فرااانیافکالخسشآیندلاشلیکمقیاسلیکرس0

ترتیب ضرایب5/69ا5/91لا رای اال

شلج ای  =9هراز=0 ،همیش ) ا همچنین میزان اعتقاش  

ا فرااانی آن نشان شاش .هم چنین دایایی آزمسن مزدش  ا

افکال خسش آیند لا شل یک مقیاس لیکرس  0شلج ای

فات ی یک ماه   5/06دهب آمده اهب   .)15شل این

=9اتل=0،تدشلتد)میهنزد.شامن ی نمراساز15

نمرهاذالیارشید
مطالع فقطفرااانیافکالخسشآیند منیی  

تا  905دراکندای شالش .ثباس شلانی این دره

نام  ا

افکال خسشآیند

اآلیایکرانباو 5/00رایآن دهبآمد .
مقدال   = 1/0  ، VIFی شترین مقدال عامر تحمر) لعایب
ارشید.هپس   90شاشهدرسحذفارشیداتعداشنمسن 

یافته ها 
جدال  9تسزیع فرااانی نمسن  لا  ا میانگین هنی
  10/92±9/6راهاس ،جنس ،هطح تحصیلس ا اضعیب

رای تززی ا تح یر    055نیر تق یر یافب .شکر 2
ضرایباهتاندالشم یرهالانشانمیشهد .
همان طسلیک شکر 2نشانمیهدتمامیم یرهای

تأهرنشانمیشهد .

همانطسلی ک جدال  9نشان میشهد نمسن ی این

م تقیممعناشالیه تند .اینمدلتسان ب 5/12شلتداز

یشترمتأهرامرشمی اشند.همچنین 2نیر 5/1

دژاه  ،

االیانساهساسفکری-عم یلا تبیینکند .جدال 1نیز

شلتد) جن یب خسش لا مشخص نکرشند 1 ،نیر  5/0

معناشالیم یرهالانشانمیشهد .

شلتد)اضعیبتأهرلامشخصنکرشند.ا 91نیر 2/6

همانطسلی ک جدال  1نشان میشهد ضرایب

شلتد)مدلکتحصی یخسشلاازالننکرشند.جدال2

اهتاندالش م یرهای م تقیم طرحسالههای ناهازاال  

ماتریس همب تگی  ا شاخص های تستییی  متغیرهای
دژاه لانشانمی شهد .
همان  طسلی ک شل جدال  2مشاهده می شسش
تمامی ضرایب همب تگی معناشال می اشد .شامن ی
ضریب همب تگی از   5/95ین  اال های اهساهی ا
افکال خسشآیند منیی) تا    5 /92ین شا طرحساله ی
نقص /شر ا انزاای اجتماعی) دراکند ای شالش .هپس
رای  رلهی اثراس م تقیم ا غیرم تقیم طرحسالههای
ناهازاالاالی شلقالبتح یرمعاشل ی  هاختالی   ،ا تدا
میراض  هایلاا طخطیمیانمتغیر ها ازطریپنمسشال

اهساس

فکری-عم ی

 ،P>5/5559

،)β=5/12

طرحسالههای ناهازاال  شناخب ناکالآمد  ،P>5/5559

 )β=5/01ا شناخب ناکالآمد  اهساس فکری-عم ی
 )β=5/20 ،P>5/559معناشال ه تند .شل این مطالع  
منظسل آزمسن  رازن مدل ،از شاخصهای مزذال خی
 ،)X2شاخص مزذال خی ر شلج آزاشی  ،)X2/DF
شاخص نیکسیی  رازن  GFI؛  Goodness of Fit
 ،)Indexلیش ی میانگین مزذالاس خطای تقریب
RMSEA؛  Root Mean Squared Error of
 ، )Approximationشاخص رازن مقای ای  CFI؛

دراکندای) ،عد همخطی چنداان   = 5/01یشترین
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 ، )Comparative Fit Indexشاخص تسکر-

سساهتراپ  )Bootstrapافات یاطمینان00شلتد

لسیس TLI؛ )Tucker-Lewisا رازندایهنزالشده

ا   0555ال نمسن ایری اهتیاشه شد ا نتایج حاتر از آن

نت ر -انب  NFI؛  Bentler–Bonett normed fit

مطرحسالههایناهازاالاالی  ر

نشانشاشک اثرغیرم تقی

 )indexاهتیاشه ارشید .جدال  1مقاشیر شاخصهای

اهساس ااهط شناخب ناکالآمدمعناشالمی اشد .چسن

رازنلانشانمیشهد .


شلتدتیرلاشامر

سساهتراپ افات ی اطمینان 00

نشانمیشهدمدلدیشنهاشی

همانطسلیک جدال1

نمیشدا حددایینآن را ر ا 5/91احد االیآن را ر


رای اهساس فکری-عم ی از  رازن مط س ی  رخسلشال

ا   5/19سش   .)CI=5/91-5/19همچنین اثر م تقیم

می اشد .شل این مدل فقط مزذال خی   )X2شل شامن ی


طرحسالههای ناهازاال االی


 ر اهساس  ،)5/599

غیر قا ر قبسل قرال شاشب ک شل نمسن هایی  ا حزم  اال

طرحسالههایناهازاالاالی  ر شناخبناکالآمد )5/559ا


قا رانتظالاهب .

اثر م تقیم شناخب ناکالآمد  ر اهساس   )5/590معناشال

ازآن جاک شل مدلحاضر یکاثرغیرم تقیم اثر
طرحسالههایناهازاالاالی  راهساس ااهط یشناخب


طرحسالههای ناهازاال

سشند    .)P>5/50علاه ،اثر ک ی 
االی  راهساس =5/550،P>5/59اثرک ی)معناشال سش .

ناکالآمد)اجسششاشب رایآزمسنآنازلان یشین هازی


شکل  :2ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم در مدل پیشنهادی وسواسی؛  df =33 ،N=055؛ تمامی مسیر ها و بارهای عاملی در
سطح  P>5/5551معنادار هستند
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جدول  :1توزیع فراوانی نمونه براساس وضعیت تأهل ،مدرک تحصیلی و جنسیت


شاخص 

آمالی  مزرش 
فرااانی 

اضعیب 

تأهر 

جن یب 







مدلک 

تحصی ی 

متأهر 

مط ق 

مرش 

زن 

هیکر 

شیپ م 

فسبشیپ م 


لی انس 

 99

شلتد   91/2





الشد  شکتری 

 120

5

 162

 916

 15

 909

 959

 990

 25

0

 00

5

 92/1

 29/2

0

 10/1

 20/1

 21/6

1

9


جدول  : 2ماتریس همبستگی و شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش ()N=055
متغیرها 

2

9
**

- 9لهاشدای 

-

- 2انزاا 



-

1

 5/06

**

 5/00

**

 5/92

1
**

 5/09

**

 5/00

- 1نقص 





-

** 5/69

- 1شک ب 







-

6

0
**

 5/60

**

 5/61

**

 5/65

**

 5/16

9
**

 5/11

**

 5/19

0
**

 5/11

**

 5/25

 95

0
**

 5/15

**

 5/12

**

 5/11

**

 5/19

** 5/69

** 5/02

** 5/19

** 5/09

** 5/15

** 5/10

**

**

**

**

**

**

 5/62

 5/09

 5/21

- 0آهیبدذیری 









-

** 5/09

- 6خسشارفتال 











-

 - 9تحریفشناختی  











-

 5/21

 5/11

 5/19

** 5/11

** 5/26

** 5/10

** 5/11

**

**

**

 5/15

**

 5/10

**

 5/25

**

 5/10

 5/20

*

 5/16

 5/99

 - 0االاهساهی 















-

* 5/95

 - 0افکالخسشآیند 

















-

- 95اهساس 



















** 5/20
**

 5/20


میانگین 

 95/20

 0/11

 0/00

 95/99

 0/91

 99/50

 911/01

 962/60

 11/21

25/02

انحرافمعیال 

 1/09

 1/00

 1/09

 1/26

 1/69

 1/90

 19/91

 19/61

 99/50

 95/01

 *P>5/50،**P>5/59
جدول  :9پارامترهای روابط مستقیم متغیرها در مدل پیشنهادی
م یرها 

خطایاهتاندالش 

تایاهتاندالش   )βن بب حرانی  )CR

هطحمعنیشالی 


طرحسالههایناهازاال اهساسفکری-عم ی 

 5/29

 5/12

 9/19

 5/5559

طرحسالههایناهازاال شناخبناکالآمد 


 5/22

 5/01

 95/20

 5/5559

شناخبناکالآمد اهساسفکری-عم ی 

 5/56

 5/20

 0/91

 5/5559
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جدول  :7شاخصهای برازش مدل پیشنهادی
الزن 

شامن یقا رقبسل 

نتیز 

شاخصها 


 911/96

 <5/50



 5/5559



نامط س

مزذالخی رشلج آزاشی  )X /DF

 1/10

 >0

مط س

شاخص نیکسیی رازن  )GFI

 5/01

 <5/05

مط س

لیش میانگین مزذالاس خطایتقریب  )RMSEA

 5/502

 >5/9

مط س

شاخص رازن مقای ای  (CFI

 5/00

 <5/05

مط س

شاخصتسکر-لسیس  )TLI

 5/01

 <5/05

مط س

رازندایهنزالشده نت ر -انب  )NFI

 /01

 <5/05

مط س

مزذال خی  )X2
هطحمعناشالی  )P .value
2



بحث و نتیجهگیری
این مطالع  ا هدف آزمسن  رازندای مدل دیشنهاشی

اهساهی) ،ا افکال خسشآیند  )Automatic Thoughts

رای اهساس فکری-عم ی شل جمعیب ایرانی تسلس

منیی .علاه  ر این ه هطح ،خطاها یا تحریفهای

)اشاخصهای رازننشانشاشندک مدل

ارفب شکر9

شناختی   )Cognitive Distortionنیز یکی از اجزای

دیشنهاشی از  رازن مط س ی  رخسلشال می اشد .شل این

مهم شل مدل شناختی مح س میشسند  .االهای  نیاشین،

طرحسالههای ناهازاال االی  ،شناخب

مطالع  ،لا ط ی 

عمیپترین هطح شناخبها ه تند .شل نظری ی شناختی

ناکالآمد ا علئم اهساس ،معناشال  سش .همچنین

رای تستیف این هطح شناخب ،از ااژه طرحساله ی

طرحسالههایناهازاالاالی قاشل سششناخبناکالآمدلا 


اهتیاشه شده اهب .طرحساله ،هاختالی شل نظا درشازن

طسل م تقیم دی  ینی کند .علاه  ر این ،طرحسالههای

اطلعاس اهب ا  االهای  نیاشین ،محتسای این هاختال

ناهازاال االی ا شناخب ناکالآمد ،تسان تند اهساس

مح س

میشسند  .االهای میانزی شامین هطح از

فکری-عم یلا طسلم تقیمدی  ینیکنند .

شناخبها ه تند .این  االها از نظر اثری ک  ر درشازن

اثر م تقیم طرحسالههای ناهازاال االی  ر شناخب

اطلعاساهیزانشالند،ما ینطرحسالهاافکالخسشآیند

ناکالآمد  ا مطالعاس ل یعی ا همکالان   ،)29کالسیب

منییقرالشالند.افکالخسشآیندمنیی ،هطحیترینالی ی

 ،)Calveteا همکالان   ،)19دسهر   )Posselا

شناخبها ه تند .این افکال ،آشکالترین ا قا ر شهترس-

همکالان  )12ا ک   )Blackااهمکالان )91هم س

ترینهطحشناخبهالاتشکیرمیشهند .تسلسک ی،

می اشد .شل تبیین این یافت میتسان ایب شل نظری های


طرحسالههای ناهازاال شل  یمالان اهساهی ،خی ی ک ی،


شناختی ه هطحازشناخباشالهشدهاهب.اینه 

فراایر ،هخبایران ،منیی ا غیرمنطقی می اشند ا  اعث

هطح عبالتند از  :االهای  نیاشین  ،)Core Beliefs

میشسند فرایندهایطبیعیذهن  ،اتحریفشناختیهمراه


االهای میانزی    )Mediator Beliefsمثر  االهای
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شسند ا  االهای اهساهی ا افکال خسشآیند منیی افزای 

شکشلشهب یا ی حدمعمسلدیشرفب زمین هاییمثر

یا ند  .)29

تحصیر،الزن،شغر)شک بخساهندخسلشاشلمقای 

از شیگر یافت های این دژاه  ،اثر م تقیم

کیایباند .افراشی ک 

ا هم هن ا هالهای شان ،خی ی  ی

طرحسالههای ناهازاال االی  ر اهساس فکری-عم ی  سش


طرحساله ی خسشتحسل نایافت شالند نگرانند  دان یالی

ک  امطالعاسالنچر   )Lochnerاهمکالان ،)95آتالی

شیگراننتسانندکالیانزا شهنداافراشیک طرحساله ی

 )Atalyا همکالان   ،)99هالند ا همکالان   )9ا کیم

لهاشدایشالندهمساله ااینمسضسعاشتغالذهنیشالند

می اشد .شل تبیین این

ک آیا تسهط شیگران دذیرفت میشسند یا ن  .شل نتیز 

نیزمیتسانایب ک افراشیک طرحساله نقص/شر 

یافت  ،

افکالهای تکرالی ا اهساهی ا شل دی آن لفتالها ا

شالند ،اح اس میکنند افراشی ناقص  ،د ،حقیر یا

تشرییاساجبالی اهساسعم ی)ایزاشمیارشش 0ا )11

الزناند ا اار خسش لا شل معرض نگاه شیگران قرال


ی

از شیگر یافت های این دژاه  ،معناشالی اثر م تقیم

شهند  ،دان شک طرش میشسند .این طرحااله ،معمسال  ا

شناخب ناکالآمد  ر اهساس  سش ک  ا یافت های تی سل

اح اس شر ن بب  نقایص اشلاک شده همراه اهب ا

 )Taylorا همکالان    ،)25ادتی تا   )Baptistaا

افراشیک اینطرحسالهلاشالند،تما ایژایهایشخصیتی

همکالان   )99ایال   )Viarا همکالان    ،)900نساالا

خسش لا ناقص میدندالند  .همین منظسل ،لفتالهای

 )Novaraا همکالان   ،)90هزل   )Hezelا همکالان

شیگران  رای

)همخسانمی اشد.

،)90آلبرس   )Albertاهمکالان 96

 )Kimا همکالان   )0هماهن

ناالزندههازی خسش ا اجازه شاشن 


هامیشسش.شل

ناالزندههازیآن ها ،ازلفتالهایمعمسلآن 


شل تبیین این یافت نیز میتسان ایب  راهاس نظری ی

نتیز حس متیااس  سشن فرش یا عد تناهب  ا اجتماع

شناختی ،تیااس اهاهی ین افکال مزاحم هنزال ا

میایرش ا  یمالان اح اس میکنند  هیچ اراه یا
شکر 


اهساسها شل معنایی اهب ک افراش اهساهی


افکال

جامع ای،اح استع پخاطرندالند طرحساله ی انزاای

میشهند  .یمالان اهساهی ،این افکال لا
مزاحم خسش 

اجتماعی) .شلاین لاهتا ،احتمال شالش آن ها اح اس

ی ینند ک ممکن اهب
نشان ای از آهیب احتمالی م 

لهاشدای کنند چسن معتقدند ک ناقص ا  یالزشند  ،


میکنند ک آنان ممکن
خسششان یا شیگران رهد ا نیز فکر 

جامع ا اراه خاتی تع پ ندالند ا افکال آن ها شالای

اهب شل قبالاین آهیب یا دیشگیری ازآن) م ئسل اشند

اینها اعثمیارشش
لهانمی اشد.هم ی  


محتسایآهیب

 .)11همچنین هالکسهکیس   )Salkovskisا همکالان

فرشیاشلانفرشیشک ب

فرشاح اسکندشللاا ط ین

 )10معتقدند اهب زمانی ک افکال مزاحم ،شناخب

خساهدخسلش،لذااح اسشک ب ااشهبمیشهدک 

ناکالآمد شل الهیمیزان م ئسلیب فرش شل قبال هلمتی خسش

نهایتافرشلاشلایرافکالاهساهیمیکنند  .)11عبالس


میهازش  تحریف شناختی م ئسلیب
ا شیگران لا فعال 

آهیبدذیری ن بب  ضرل

شیگر ،افراشی ک طرحااله ی 

افراطی) ،شدس ا فرااانی آن ها افزای

مییا د .این

شالند ،شدیدا میترهند مباشا هر لحظ شچال یک فاجع 

تحریف شناختی ،منزر  فعال هازی  االهای اهساهی

شسندانتسانند اآنمقا کنند.اینافراشازچنینفزایعی

حتیااراحتمالتدم اآهیبضعیف اشد،من اید 

میترهند)9 :دزشکی مانند راز یمالیها))2 ،هیزانی


هرقیمتیازاقسعآنج سایریکنم)میشسش.هالکسهکیس

مانند از شهب شاشن کنترل) ا   )1محیطی  مانند اقسع

مهمیشل

تصاشف).افراشیک طرحاالهشک بشالند،معتقدند دان


اهمکالان  )10راین االندک این عقاید ،نق
افزای

م ائر اهساهی شالند ،زیرا هبب
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ینیهای منیی شل اله ی افکال مانند ،شاشتن چنین
 

خسشلا رایمقا  اتهدیدکم رآالشمیکنند.همالزیا ی

میخساهمآنهالا انزا شهم)
افکالی دین معناهب ک من 

االی تهدیداهمالزیا یآهیبدذیریثانسی  ،ر االهای

میشسش ک فرش اید رای
این اال 

نیم هشیال  عمیپ) ناکالآمد معینی مبتنیاند  .عضی از این

ج سایری از این اعمال ،شل لا ط ا افکالن کالی کند

االهاعبالتنداز-9:ان ان ایدکامر اشد طرحسالهکمال

خنثیهاز مانند ازشالی ،ج تزسی ایمنی،

فعالیبهای


ارایی)-2،اشتباهاس ایدهرزن شسند طرحسالهنقص)،

فعالیبهای

ا اعمال اجبالی) .از طرف شیگر

  -1رخی افکال خاص  یال غیرقا ر قبسل ه تند ،زیرا

ا شل دی آن هبب دیدای

اجتنا

خنثیهاز،خسش هبب ثباس شناخب ناکالآمد ا هبب راز


میتسانند  اعث شسند  رخی فزایع لو شهند  طرحساله


میشسند .
یشتر افکال مزاحماخسشآیند 

آهیبدذیری) .این الزیا یهای االی ا ثانسی ک ناشی از

علاه ،شل این مطالع اثر غیر م تقیم طرحسالههای

طرحسالههایناهازااله تند اعثاح اسعد قطعیب،


ناهازاال االی  ر اهساس  ا ااهط ی شناخب ناکالآمد

فقدان کنترل ا اضطرا

خساهند شد .چسن شلک افراش

معناشال  سش  سش ک  ا یافت های ل یعی ا همکالان  ،)29

اهساهی این اهب ک نمیتسانند  شیسه ااقع ارایان ا

دسهر  )Posselاهمکالان  )12اکالسیب  )Calvete

هازاالان  اایندریشانیمقا کنند ،عنسان هترینازین 

اهمکالان )19هم سمی اشد.شلتییناینیافت میتسان

رای کاه

دریشانی  ،آیینهای جاشایی ا لاهبرشهای

حسالهها  عنسان عمیپترین هطسح لاانی،

ایب ک طر

اجبالیدناهمی رند  .)10،0

درشازن اطلعاس لا هدایب میکنند .شل این لاهتا  ،حتی



زمانی ک شساهدی  رای لش طرحساله ها الای شسش،

نتیجهگیری

یالی از افراش   ،اطلعاس لا تحریف می کنند تا اعتبالِ

تسلس ک ی ،این دژاه

نشان شاش ک 

طرحساله هایناهازاالاالی لاتأییدکنند  .) 0عبالس

طرحسالههایناهازاالاالی اشناخبناکالآمداثرم تقیم


شیگر ،این ط رحساله ها  عد از فعال شدن شل هطح

راهساسشاشب.همچنینطرحسالههایناهازاالاالی اثر


شناختیظاهرمی ارشندااطلعاسشناختیلاتحریف

غیرم تقیم  از طریپ شناخب ناکالآمد)  ر اهساس شاشب

می کنند مثرم ئسلیبافراطی؛هراتیاقیک لو دهد

ک شل شلمان این اختلل  اید مسلش تسج قرال  گیرند.

من مقصر ه تم) ،منزر   االهای اهساهی میارشش

حاضر خالی از محداشیب نبسش ک مهمترین آنها

دژاه

اارهنگا دی  ینیخطر،اقدامینکنم،شلآنتسلس،

عبالساند از :اهتیاشه از ا زالهای خسشهنزی ک احتمال


من  رای هر دیامد آن مقصر خساه م  سش) ا شل هطح

هسایری  یشتری شالند ،اهتیاشه از نمسن های غیر الینی ا

آشکالترافکالخسشآیندمنییلاهدایبمی کنند مثر،

عد اهتنتاجلاا طع ی-مع سلی ع بمقطعی سشن،لذا

نمی تسانم  کالها هر ا هامان  دهم)  .شل تبیین

دیشنهاش میشسش دژاه های آتی  ا شل نظر ارفتن این

احتمالیشیگرمی تسانایبک  یمالاناهساهی،الزیا ی

محداشیبها انزا ایرش ا همچنین  رای تبیین االیانس


االی ناشلهتیازتهدیدشالندک شامر ی  رآالشاحتمال

یشتری از اهساس  ا هایر متغیرهای شناختی ،لفتالی ا

تهدید ا دیامدهای منیی آن اهب .علاه  ر این ،الزیا ی

فراشناختیمدلجامعتریتدایننمایند .


ثانسی ناشلهتی نیز لو میشهد ک شل آن  یمالان تسانایی
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The Mediating Role of Dysfunctional Cognition between Early
Maladaptive Schemas and Obsessive Compulsive Disorder
Alireza Mokhbere-Dezfuli1, Fatemeh Rezaei2*, Masoud Sadeghi3

Abstract
Background and Objective: Cognitive models state that
cognitions are organized hierarchically, so that the underlying
maladaptive schemas affect behavior via superficial cognitive
processes. This study aimed to determinate the mediating role of
dysfunctional cognition between early maladaptive schemas and
obsessive compulsive disorder.
Subjects and Methods: The subjects of this descriptive-crosssectional research were 500 employees of Khuzestan steel company
who were selected via multi-phases random sampling method. In
this study the Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R(,
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the Obsessive Beliefs Questionnaire-44 (OBQ-44), the
Dysfunctional Attitude Scale (DAS), the Early Maladaptive
Schemas’ Questionnaire-Short Form (SQ-SF) and the Automatic
Thoughts Questionnaire (ATQ) were used. Data was analyzed by
using Pearson correlation and structural equation modeling via
SPSS19 and AMOS19.
Results: Results showed that the proposed model fit clinical
sample extremely well. In this the model early maladaptive
schemas and the dysfunctional cognition had significant direct
effect on obsessive compulsive (P<0.0001). Also, dysfunctional
cognition mediated between early maladaptive schemas and
obsessive compulsive significantly (CI=0.14-0.31).
Conclusion: Present study showed that early maladaptive schemas
affect surface- level of cognitive processes. This study suggests that
it is better to attend to early maladaptive schemas and dysfunctional
cognition in treating obsessive compulsive disorder.
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